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Dyess pakartojo, kad JAV ka
rinė paga'ba, į kurią įeina ir 50 
patarėją, sudaro priedangą pra- 
vedimui politinės ir ekonominės

C-EN. JARUZELSKIS NQRI ATSISTATYDINTI, BET DARBI
NINKAI PRAŠO PASILIKTI VYRIAUSYBĖJE

Izraelio karo jėgc's puolė Libaną Nabatije srityje, užmušė kelis palesti-. 
t', niečius. Izraelio kariai, buvo Įsiveržę 17 mylių į Libano teritoriją.
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IZRAELIO KARIUOMENĖ PUOLĖ 
PARTIZANU STOVYKLAS LIBANE 

r - - x - 5-
PREVENTYVINIUOSE PUOLIMUOSE DALYVAVO 

5 ' IR KARO LAIVAI

BEIRUTAS, Libanas (AP).— =
Ketvirtadienio naktį Izraelio ka
riuomenės,. specialūs daliniai 
puolė 10 vietovių pietų Libane. 
Pagal palestiniečių ir- kairiųjų 
libaniečių pranešimus,' Izraelio 

. daliniai nusileido malūnspar
niais penkiuose pietų Libano 
kaimuose. Juos puolė palest i nię- 
čių ir kairiųjų libaniečių parti
zanai, padarydami sunkių nuos
tolių. Jie taip pat pranešė, kad 
Izraelio karo laivyno fregatą ar
tilerijos sviediniais apšaudė'pen
kias stovyklas bei apmokymo, 
centrus pajūrio zonoje. Komu
nikate tarp kita sakc’ma, kad 
Izraelio kariuomenė masine ata
ka puolė Selaa, Zefta, Deir Kief, 
al-Sh'ihabier ir Deir al-Zahrani 
vietovėse.- Palestiniečiai ir Ubą-1 
niečiai juos pasitiko su lengvų ir 
sunkią ginklų ugnimi, padary

1 darni sunkių nuostolių. '
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LAIVU STATYBOS DARBININKAI 
NORI PATIRTI TEISYBE

Izraelio kariuomenės vadovybės 
komunikate sakoma, kad sunai
kintos partizanų stovyklos šiau
rės rytuose nuo' Nabatiya mies
to, .apie 7 mylios, nuo, Izraelio 
sienos. Buvo f sunaikinti’ namai,

NĖRA ĮRODYMŲ, KAD JOHN 
HINCKLEY PRIKLAUSĖ

NACIŲ GRUPEI
WASHINGTON. — FBI ne

rado įrodymų, kurie patvirtintų, * 
kad atentatininkas J. Hinckley 
kada nors priklausė kokiai nors 
nacių grupei. Vienintelis moty
vas atentato prieš prez. Reaga- 
ną buvo jo nusivylimas artiste 
Jodie: Foster, pareiškė FBI 
rektorius.- ; .

Taip pat. FBI direktorius 
H. Webster nurodė, kad jie
rado įrodymų, kad J. Hinckley 
būtų sekiojęs prez. Reaganą, 
buvusį prez. Carterj ar kokį 
nors kitą žymų asmenį iš mies
to i miestą. ! : - •

FBI direktorius taip pat pa
žymėjo, kad nerasta ryšio tarp 
M. fiichardsono ir J. Hinckley. 
M. RicharHsonas buvo areštuo- 
tas- New>Yorke su užtaisytu 
ginkltrir po arešto jis pareiškė, 
kad jis vyko į Washingtona nu
žudyti prez. Reaganą.

Paklaustas ar yra koks nors 
motyyąs, ^rodantis, kad atenta
tas p^Sę/^p^^Reagai^^Bypi

Eilat

"Strait of 
D ra n

SAUDI

autojnobiliai ,amunicijos šaudė- surištas sir ;Hiriė>ęy prfklą^y 
liai ir du šarvuočiai. Žu^pepu- . ,
statytas kiekis . j(ąr.t^aj&J.-?Tz- pareiškė, ^d,įĮai y Įgrisiausia 
raelio daliniai patjąjėsl^dvi ne
laimes, bet nesakoma£ ar ;tai 
yra mirtinos ar tik su
žeidimai. . -ę.- ■ 1 : - - ■* .. ■ ■

Izraelio .’komunikatas puoli
mus vadina preventyviniais, 
tikslu trukdyti partizanu akty
vumą. Ta proga pranešama apie 
tris mažesnius puolimus, įvyk- ■

m u nabiams, FEt*.direktorius

iš piršto-^kžęį. HirickTey kada 
ino'rs; prikląįųsė/ nacių r^artijai, 
nežiūrint gastaro'sjos '-'pąreiški- 
mo, kad po/vienerių-.metų nebe
buvo jam atnaujinta registraci
jos partijoje' kortelė dėl jo “lau
kinio, -nesuvaldomo charak- 
tėrio’įjz ■ '

Greičiausiai, ‘ FBI nuomone, 
dytus praeitą savaitę. Ko'mtĮni- ' pagrindinis atentato prieš prez. 
kate minima, kad Izraelio karo j Reaganą ir kitus , tris motyvas 
laivyno kovos laivai apšaudė 
T} re uostą, miestą ir apylin
kes. Palestiniečių šaltiniai pra
neša apie žvalgybos lėktuvų ak
tyvią veiklą, kurie parašiutais 
leido specialias lempas nušvies
ti taikiniams.

Tuo tarpu Beirute ir Zalilės 
mieste vyksta kovos tarp krikš
čionių milicijos ir Sirijos ka
riuomenės dailinti. Kautynėse 
iki šiol žuvo 200 kovotojų ir bu- 
vd šimtai sužeistųjų.

ERDVĖLAIVIO SKRIEJIMAS ATIDĖTAS
'TA • - . , ■ *-

IKI SEKMADIENIO RYTO

— Illinois seimelio Teisinis 
komitetas priėmė pasiūlymą, 
kad mirtimi nubausti krimina
liniai nusikaltėliai nebūtų sodi
nami į elektrinę’kėdę, bet nužu
domi mirtina injekcija.

KALENDORĖLIS
Balandžio 11: Leonas, Svai- 

gauda, Žygūnas, Gardaitis.

Balandžio 12: Verbos, Julija, 
Konstantinas, Jūratė, Mirta, 

'Vinkšna, Rikselius.

Balandžio 13: Hermenegildas, 
Nergonė, Vaidutis. ' <

Saulė teka S.^i^idiiag
Oras šiltas, lis.

DANCIGAS, Lenkija. — Dan
cige įvyko laivų statybos darbi
ninkų vadovybės susirinkimas, 
kuris turėjo svarstyti praeitos 
savaitės reikalus. Platų praneši 
mą turėjo padaryti pats Lešek 
Valensa. Turėjo būti paliesti 
paskutinių dienų įvykiai, Sovie
tų karo jėgų manevrai, santy-

j kiai su vyriausybe ir ekonomi- 
Į niai krašto reikalai.
į Visus nustebino Lenkijos ko- 
1 munistų partijos sekretoriaus 
1 St. Kanios atvykimas į Dancigą 

ir pasiūlymas pranešti apie pas
kutinius įvykius ir dabartinę 
padėtį. Kania visą laiką palaikė

1 ryšius su premjeru ir Lešek Va
lensa, jis žinojo vyriausybės ne
susipratimą su Solidarumo uni
ja, nesutarimus su vidaus rei
kalu ministeriu. Jis atvykęs išsi
kalbėti ir aptarti būtiniausias 
priemonės, kurias darbininkai

WASHINGTON. — William 
J. Dyess, Valstybės departamen
to kalbėtojas, ’ pareiškė, kad 
“Salvadoro vyriausybę sudaro 
ir dešinieji, ir kairieji”.

Jis išryškino JAV poziciją 
dėl prieš pora dienų. įvykusių 
riaušių, kuriose kaltinama, kad 
policija ir nacionalinė gvardija, 
malšindama demonstracijas, nu
žudė apie 30 žmonių.

W. J. Dyess patikslino, kad- 
JAV remia reguliarią jėgą, kuri, 
jo manymu, nebuvo įvelta į 
šias žudynes. Žudynės tarp kai
riųjų ir dešiniųjų grupių nevedą 
prie demokratijos progreso šia
me krašte. Amerikos tikslas 
yra sulaužyti šiuos grupinius

Paaiškėjo? kad premjeras Ja- 
ruz-.lskis, baigęs manevrus.- tiek 
pervargo, kad būtinai reikalui ' reformos numatomuose demo- 
gas poilsio; Be to, jis pareiškė Į kratiniuose rinkimuose 1982 ir 
.norą atsistatydinti iš premjero j 1983 metais.

Dyess pareiškimai dėl chun-pareigų,/ Dabartiniu metu 
eina/premjero ir krašto apsau- ;tos puolimų prieš kairiaspar- 
gos ministerio pareigas. Lenkų nius buvo labai atsargūs ir švel- 
kaiuomenės dalinys dalyvavo ' ni, palyginus su sekretoriaus-A. 

;pasieirro manevruose, bet teko ' Haig pareiškimais vasario mėn. 
rūpintis ir Lenkijos apsauga. I pabaigoje.
Jis fi'irėjo sekti rusų, čekų ir vo- I 
kiečių dalthių, esančių lenkų te Į 
rjjprijoje; judėjimą, bet tuo pa-i 
čiū^.ietu jis turėjo rūpintis ir | 
Lenkijos apsauga. Jeigu rusai

KUR GELBĖJAMI PABĖGĖ
LIAI, TEN SOVIETŲ NĖRA '

ŽENEVA.—Šveicarijoje vyks
ta Jungtinių Tautų Afrikos pa
bėgėliams šelpti komiteto posė
džiai. Dalyvauja apie 100 įvai
rių tautų atstovų. JAV atstovas 
toj e konferencijoje pranešė,.kad

Tuomet sekr. Haig nurodė, 
i kad .kairieji yra susirišę su So
vietų siuničamais Kubos parti- 

' zanais per Nikaragvą pagelbėti 
kairiesiems -Salvadore.

Taip -pat Haig pareiškė, kad 
šią pro'blemą sprendžiant, “pir- 
mon eilėn reikia susitvarkyti su 

'' Kuba”.
Dyess, komentuodamas šiuos 

sekretoriaus Haig pareiškimus, 
pažymėjo, kad “dabar tokio di
delio pavojaus nėra, kaip buvo 
vasario pabaigoje. Mes dabar 
turime įtakos ir galimybės tą 
masinį svetimųjų plaukimą į 
Salvadorą apstabdyti”.

PASKUTINĘ MINUTĘ IŠAIŠKINTA. KAD VIENA 
ERDVĖLAIVIO CELĖ GAMINA VANDENI

laivių amerikiečiai sieks kontro-, 
liuoti orbitas-’ ir tai gali-"būti-- 
karo erdvėje pradžia. Rusai bi
jo ,kad amerikiečiai nepradėtų 
daužyti erdvėje esančius Sovie
tų erdvėlaivius.

“Columbia” yra galinga ir su
dėtinga. Ją valdyti reikia žymiai 
daugiau patirties, negu reikėjo j 
prieš dešimtį metų pakilusiems 
erdvėlįaviams valdyti. “Colum
bia” kapitonu yra astronautas

• Jom Young, kuris yra buvęs 
Mėnulyje. Astronautas R. Grip 
pen erdvėje nėra buvęs, bet jis 
vra baigės astronautu mokvkla 
ir gerai pažįsta “Columbia”.

Astronautai nenorėjo kilti su 
neveikiančiu kompiuteriu, todėl 
pakilimas atidėtas iki sekma
dienio. Erdvėlaivyje yra penki 
kompiuteriai, kurių kiekvienam 
yra paskirtos specialios užduo
tys, kad parodytų kaip veikia 
įtaisyti įvairūs įrengimai.

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Pentkadienio rytą turėjo iškilti, 
j erdvę “Columbia”. Viskas bu-į 

I vo paruošta ir patikrinta. Du 
* m o 11 I n i i

buvo Hinckley, noras įrodyti ar
tistei Foster jo “didvyriškumą”.

Baigdamas, FBI direktorius 
pareiškė, kad taip pat išaiškin
tas -paslatpingas atentatininko 
pasikalbėjimas telefonu iš Wa- 
shingtono viešbučio, šaukėjas iš
šaukė klaidingą numerį, baigė 
FBI direktorius pasikalbėjimą.

CABRINI-GREEN APYLINKĖJ 
AREŠTAVO 14 ASMENŲ

CHICAGO. — Trečiadienį ir 
ketvirtadjenį, 21 valandų bėgy 
je, buvo areštuota 11 asmenų,’ 
apkaltintų narkotikų laikymu, 
apiplėšimu, nepadoriu elgesiu ir 
kitokiais nusikaltimais.

Burmistre Jane B'yrne pan-igė 
gandus, kad Čikagos policijos 
superintendentu R. J.- Brzeczek 
turėjo • nesusipratimą su ..naujai 
paskirtu > saugumo viršininku 
CabrinUiroen komplekse atsar- 
gos generolu M. D. llealy.

Jis buvo atsistatydinęs svei
katos sumetimais, bsl burmist- 
rės perkalbėtas, M. llealy sutiko 
tose pareigose pasilikti, tik pra
šė poros savaičių poilsio, nes 
neperseniausiai jam buvo pada
ryta širdies operacija. Su tuo jo 
pageidavimu buvo sutikta.

astronautai laiku buvo įlipę į 
erdvėlaivį ir pasiruošę kilti. 
Paskutinieji paruošiamieji dar
bai buvo pradėti prieš dvi die
nas. Per tą laiką buvo prašalin- į 
Ii mažesni keblumai, bet prieš 
pat iškilimo pastebėta, kad vie
na celė, gaminanti energiją, pa
gamindavo labai daug vanderts. 
Specialistai 
pataisyti tą 
penktadienį 
galės iškilti.

manė,* kad galės 
problemą ir dar 

naujas erdvėlaivis

.— Agrikultūros sekretorius 
John R. Block daro pastangas 
panaikinti.- drau.duri^. dėti kai 
kuriuos priedui T malitą.

Po' to pastebėta, kad vienas 
kompiuteris neveikė taip gerai, 
kaip jis tūrėtų. Tada Erdvių ty
rimo vadovybė nutarė atidėti 
visą “Columbia” skriejimą iki 
sekmadienio. Vadovybė nenorė
jo, kad astronautai turėtų rū
pesčių erdvėje. •

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
SEKĖ “COLUMBIA”

Dešini tvs tūkstančiu- žmonių 
buvo suvažiavę į Floridą sekti, 
kaip šis naujas erdvėlaivis kils 
į erdvę. J Cape Canaveral, ne 
toli Kennedy Erdvės centro, su 
važiavo ne tiktai amerikiečiai, 
l>et ir daug užsieniečių. Ten bu
vo didokas Skaičiūs»uz.sienio žur
nalistų. Buvo pakviesti į paki
lime/ kiemą ir Sovietų žurna
listai. ” . -

Kalbama, kad pastaruoju Tar
kų rijsat protestavo prieš “Co
lumbia” ?iškilimą?į' orbitą', - nes 
Soyieįąi sako, tIA3-*{iuo erdvi

— Illinois valstijoje daugiau 
negu milijotaas gyventojų nau
dojasi valstybės pašalpomis.

JAV7.. .dvejų^ metų ' laikotarpyje bū.tų bandę didesnėmis jėgomis 
'^skir^2^ntiKjonW'Taip pat veržtis į Lenkiją, tai lenkai bū-1 
nurodė, kad sutinka į JAV įsi
leisti 3,800 Afrikos pabėgėlių 
1981 metais ir 4,500 1982 m.

Aukštojo komisionieriaus pa 
reiškimu, “šie 285 milijonai do 

j lerių yra 1/3 viso biudžeto, 
skirto’ Afrikos pabėgėliams 
šelpti ■ ir juos apgyvendinti”. 
.1. .1. Kirkpatrick, JAV ambasa
dorė Jungtinėse Tautose, pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga atsisa
kė dalyvauti ne tik šioje konfe-! 
rencijoje, bet ir visokiose kito
se konferencijose, kurios liečia 
humanistines pagalbos progra
mas.

tų turėję pastoti jiems kelią. 
Prię tos įtampos ir poilsio sto
kos. galima laukti ir atsistaty
dinimo.

Partijos sekretorius St. Kania 
Į pranešė Solidarumo' unijos va- 
■ dovybei, kad krašte susidarė la 
bai sunki ekonominė padėtis. 
Darbininkai reikalauja didesnių 
algų ir maisto, bet krašte nėra 
pinigų ir trūksta maisto. Kania 
prašė Solidarumo unijos vado
vybę rasti tinkamas priemones 
svarbiausioms problemoms iš 
spręsti. Jis atvyko j Dancigą tar
tis, o ne įsakinėti. Susirinkime 
buvęs vienas laivų statybos dar
bininkas,

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $497.

išklausęs Kanios kal-

— Sekretoriaus A. Haig ke 
lionė j-S. Arabiją paliko daug 
neaiškumų. Jie negali suprasti, 
kaip sekr. Haig gali ieškoti avia
cijos bazės Izraelyje.

— Apkaltintas nesiskaitymu 
su kitais Solidarumo unijos pa
reigūnais. Lešek Valensa išaiš
kinu kad jis turėjęs daryti sku
bius; sprendimus streikams 
baigti. į • - t -

Dabartinė Reagano administ
racija kreips daugiau dėmesio bą, tarė: 
Afrikds valstybėms, negu buvo- -r-. Ką 
daroma anksčiau, pasakė Ch.' šiandien 
Crocker, vicesek re torius Afrikos Trūksta visko. Bet jie gali Jr 
reikalams. /turi žinoti teisybę.

Kiti darbminkai skundėsi, 
s ir televizija 

tyčiojasi iš darbininkų. Ncpra- 
paskutinius' neša teisybės ir neduoda objek

tyvių žinių.
Tame pačiame susirinkime 

buvo labai aštriai 
mas Solidarumo unijos pirmi
ninkas Lešek Valensa dėl to, 
kad jis nesitarė su kitais unijos 
atsakingais pareigūnais prieš 
eidamas į susitarimus su vyriau 

’ sybės atstovais. Valensa pažy- 
— Aktorius ir dainininkas mėjo, kad jis visada vengia im- 

Frank Sinatra aplankė prezi- tis tokią griežtų priemonių, ku- 
dentą Reaganą Washingtofto Ji-; rios gali privesti prie neišvėm 
gęntaėjė. . t .. giamoi kdifroūUcij^.. p*-1

• £ * <4 i.* k * <• A .. — * v

Lenkijos gyventojai 
gali gauti? Nieko.

reikalams.

— Generolo Bradley karstą' kad lenkų radijas 
karo aviacija neša į Texas vals
tiją, kur gyveno j 
metus, o vėliau bus palaidotas 
Arlington National kapinėse 
Washingtone.

sėkmės galėtų būti blogos pa
tiems darbininkams.

šį kartą lenkų radijas ir 
ipauda gana plačiai pranešė 
apie Dancige vykstantį susirin
kimą. Platų prnaešimą paskelbė 
Zycle Warsawy Varšuvoje ir 
Gazeta Pomorska Rydgoščyje.

Atrodo, kad Dancige vyks
tančiame susirinkime nutarta 
tarukti teismo atsakomybėn ne 
tik buvusį lenkų komunistų par
tijos vadą Edvardą Giereką, bet 
ir buvusį premjerą Petrą Jaro-

krdikuoja- ševičių. Jiedu padarė užsienyje 
labai d ileles paskalis. Dabar 
ekonominė L nkijos būklė labai 
blogoje padėtyje. Susirinkusieji 
mano, kad kas nors privalo būti 
atsakingas už pasakiškas pasko
las ir visiškai tuščią iždą.

Sakoma, kad Gierekui buvo 
pasiūlyta bėgti į Rusiją, bet jis 
nenorėjo bėgti užsienin. Jis eis 
į teismą.

C* e_; ,

— i Muzikos dalykų leidėjas 
Charlie Monk pataria rašyti tik 
apie tai, ką'* žino, i> jei nieko ne
žino — kurti disco muzika.
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KO SIEKIAMA?
ik-nkanl naują VLIKo valdy į 

bą, PLB valdybos pirmininkas 
viešai ir privačiai grasino įsteig- j 
skis Bendruomenės politinę ko- ‘

Iš l’I.V valdybos pirmininko 
minčių š.m. “Draugo” 39-H nr. 
atrodo, kad jis tikrai neturi blo
gos valios, tačiau nepajėgia su-! 
prasti X yriausiojo Lietuves Iš-i misiją, jei VLIKo taryba ueiš- 

<t rinktu i V LIKo valdvba Bsnd-laisvinimo Komiteto prigimties Į rinklu į V LIKo valdybą Band 
ruomcnei pageidaujamų žmo 

Kamantų nuomunt
ir paska lka. Jo supraliniu, tokį j

įgaiiujiniy jam šutei ' iiiy. Jei
kė lietuvių kkndruomenės sei-f PLb tikrai yra virš visko ir ją 1 

Be to, kiekvienas lietuvis 
įgaliojimą dirbti už Lietu-ijun 
n e p r i kl a ūso 111 y bės a Iga v i ■ 
Vė. leudenemgai kartoja

mas. 
turis 
vos 
mą. 
kad \ LIKas nesiunčia 1*1.B val
dybai pranešimų apie posėdžius, 
v,sai nutylėdamas, kad jis pats, 
be FLB valdybos žinios, prane-

Iš PLB valdybos pirmininko 
šė VLIKo valdybos pirminin
kui, kad toliau tarybos Įgalioti
nio dalyvavimas PLB valdybos ' 
posėdžiuose yra nepageidauja-į 
mas ir kad PLB valdybos iga-, 
liotinis nedalyvaus VLIKo' tary
bos posėdžiuose.

Jei PLB valdyba tikrai nepri
pažįsta VLIKui tautos suteikto 
mandato, ar yra prasmės pole
mizuoti spaudoje ir kalbėti apie 
kokį tai bendradarbiavimą? 
PLB valdyba, pradedant Nainio 
ir baigiant Kamantų pirminin
kavimo inelais, ne tik nerėmė 
VLIKo, bet net iš viešu pareiš
kimų tėra galima Įžiūrėti tik 

'kabinėjimasis ir provokacija. 
įtariam:i, kad l’LB ryš-mnko 
prie VLIKo valdybos nuolati
niai VLIKo institucijos į-Lidinė- 
jimai nebuvo atsitiktiniai. Ne
daug gero patyrė ir VLIKo la- 
rvba iš l’LB valdybos ryšmmKO. 
4f čia jų ryšininkas nesielgė 

-kaip svečias. Vieną jauną, nau- 
Yja tarybos narį PLB valdybos 
’ryšininkas užklausė, ką šis da- 
Yrąs čia šių durnių kompanijoje. 
^Geriau, sako, ateik dirbti pas 
nnus.

nesaisto lietuvių tautos įgaliu-
i VLIKui, tai kokios kuopė- - 

racijos norėtų iš VLIKo valdy- j 
bos ir tarybos? Koks bendradar-! 
litavimas galimas su organizaci-; 
ja, kurios valdybos nariai įsiti-! 
kinę, kad jie viską žino, už vi-į 
sus galingesni ir turtingesni, tu- ‘ 
rį tautos ir visu užsienyje gyve
nančių lietuvių, įskaitant ir, 
ankstyvesniųjų emigrantų, man-: 
datą? šiuo atveju bendradarbia- j 
vimo kalbos reikalingos lik nai-; 
vių ir abejojančių užmigdymui.

* * * 1

PROBLEMA

priešų, o Sovietų imperija stato 
sienas, kad jos piliečiai nepa
bėgtų iš taip vadinamo rajaus”.

INCOME TAX SERVICE 
Pilatny mokesčiai

RESTAURANTS & TAKE-OUT * 
Valgyklos ir išsinešimai

PRIME SQUARE RESTAURANT 
New in Mt Greenwood! 
Open 7 Days 5:30 AM.

The Sea Food Place 
Specials - All Day - 7 Days 

3200 W. nith St. 779-860C
Happy Easter

FOR THE BEST
IN PROFESSIONAL TAX AND 

ACCOUNTING SERVICE
Lou Battiato-Burke Co.
Certified Public Accountants

236-5972 628-0286

ROS'FENKOWSKI PASKELBĖ 
MOKESČIŲ PLANĄ

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį Atstovų Rūmų narys 
Ir Ways and Means komiteto 

, pirmininkas Dan Rostenkowski 
i (D., III.) paskelbė savo, tikru- 
j moję demokratų, mokesčių su- 
} maižnimo planą. Kaip žinoma, 
j komitetas balsų dauguma alme- 
i tė prez. Reagano planą. Svar- 
! biauši dalykai demokratų plane 
j yra šie: 1

• Daugiausia bus sumažinta 
namiems neuždirbtiems pini- 
metus $20,000-$50,000, nes to
kių yra 43%, o jie sumoka 50%

I visų mokesčių;
Į " Sumažinti mokesčius vadi- j 
j nameims neuždirbtiems pini- j 
gams iš 70% iki 50 procentų;

” Padidinti neapmokestinamą 
sumą mažai uždirbantiems; ,

• Sumažinti mokesčius dir- j 
bantiems ir drauge pildantiems { 
mokesčius vyrui ir žmonai.

Atst. Rostenkowski mano, J y t
kad šis mokesčių Įstatymas bus' 
priimtas liepos pradžioje. Juo 
pasinaudos didžiausias asmenų 

į skaičius, 
i -------------------

INCOME TAX PREPARATION
Retired Government accountant.

Reasonable rates.
Phone JIM GOODWIN 

534-5277
Senior Citizen Discount

INCOME TAX SERVICE
Your Home or Our Office 

3019 W. 63rd Street
CHAS HARRIS

434-2000

THERESA’S DELICATESSEN 
Complete Line Deli Products 
Open 9 AM — 6 PM, Daily 

Open Sunday
4855 S. Ashland Ave. - 

254-6747

SOUTHGATE COFFEE SHOP 
& RESTAURANT

Serving Breakfast All Day 
Daily Lunch Specials 

Homemade Soups & Chili 
18665 Dixie Hwy. 798-3180

FIFTH WHEEL RESTAURANT 
Specializing in Omelettes

Perch special — All you can eat 
Weds. & Fridays. Fried Chicken— 

All you can eat on Thursdays.
Your Hosts Steve and Pete 
Wish All a Happy Easter

Open 7 Days 6 AM — 12 PM 
11601 S. Western 233-2323

VICTOR ACCOUNTING 
SERVICE

19522 Governors Hwy.
Flossmoor, III.
9 AM — 4 PM 

Senior Citizen Discount 
799-6362, Days 799-4013, E

į svetimas valstybes ar šių ten- vės dienų, su lenkais ir vėl pra- 
! sidės nesusipratimai, gal ir teks 

vykstančių įvykių . rimtai susikauti, nes lenkai šo- 
patiėkiame mūsų i vinistai negali įsivaizduoti lais- 

vieną vos Lietuvos, o tik nuo kara- 
ir 'liaus Jogailos laikų lenkams 

vanc'la pasogine provincija, 
į dinama Lietuvos vardu. 

(Bus daugiau) 
(Iš LKDS biuletenio)

į tori j as.

Iškilus konfrontacijai tarp 
| lenkų komunistinės vyriausybės 
! ir darbininkų profesinių sąjtin- 
; gų, pasaulio akys nukrypo į
Ix-nkija. Neatsiliko ir lietuviai. t 

Į Čikagoje Amerikos Lietuviu Ta-j 
: ryba, o taip pat ir krikščionys 
į demokratai, prisidėjo prie de
monstracijų, pasisakiusių už; 
ienkų darbininkų teises ir pa- 
;merkiančių bet kokią uzurpa- 
ciją. Lietuvių Bendruomenės va- ’ 
da. susisiekė su lenkų organiza

cijomis ir pasiūlė sax o pagalbą.
Lietuvių patirtis su lenkais 

t turi labai nemalonią istoriją, 
j Gyvenant kaimynystėj, yra bū- 
! tina turėti bent civilizuotoms ‘ 
tautoms priimtinus santykius. 
Iš antros pusės, sunku užmiršti 

! Lietuvai padarytas ir daromas 
Į skriaudas. Atrodo, būtų laikas J 
! ir lenkams atsižadėti pretenzijų

bi u Id en ic* sk ai ty toj ams 
pasisakyma lenkų klausimu 
laukiame kitu pasisakymų.
' LIETUVOS INTERESAMS 

PIRMENYBĖ
Liublino unijos idilijos

Praleisti be kritikos ir kartu į 
pasmerkimo JAV LB už pasuki-' 
n:ą tokiu politikos keliu būtų' 
lietuvio D'izeininimas. tautos i 
garbės įžeidimas ir išeivijos vi- į 
. u dienes pr.rėmimas prie šie-| 
nos: "valdžia padarė, viskas ge- • 
rai. kelti balsą nebandykite”.

Nuo giliausios senovės istori
jos 
vos

itKiiHiiif m iiiiiiiiufti lŲtuiimiim jiuiiuniiiitif iiiiiiiiiniiiiitinnitioitiiĮŲHlll11:

/eikinu visus savo draugus, pa 
ir artimuosius, sulaukusius ;

Pavasario švenčiu ir linksmu
aziu

Juii 'a Sačiauskas— Ramanauskiene
ininiiHiiHH’rifnniimjmuiniHiiHinuuHiiiHHHHnH’HiiiHnn? hiiihiiiihiiiiū

do
va

SOVIETŲ KALĖJIMO SIE
NA — NUO BALTIJOS 

IKI BALKANŲ

BALFo SUVAŽIAVIMAS
CHICAGOJE

ves.

INCOME TAX SERVICE 
Done in the Convenience 

of Your Home 
Senior Citizen Discount 

586-6504

FOREMOST LIQUORS 
“Pay Less - Get More” 

2000 W. 35th St. 254-7066
Foremost Wishes Everyone 

a Happy Easter

ARCHER FISH MARKET

FRANK D. SAVICKAS
Senator 27th District

<• V. <rrd Committeeman — 15th War*!
Democratic Organization

ROMA. — JAV gynybos sek- i 
eterius Caspar XV. Weinberger, | 
atvykęs Į Romą, pasikalbėji- 
muoss su korespondentais pa
reiškė, kad rusai įsakė Rytų Vo
kietijoje pastatyti geležinę už
tvarą, kad Sovietų satelito — 
Rytų Vokietijos gyventojai ne
galėtų pabėgti Į Vakarus. 'So- 

. vietų imperializmas pastatė šią 
I kalėjimo' sieną, parodydamas 
pasauliui “didžiuosius komuniz
mo laimėjimus”.

, .. . , , j - -<•.. .>«. », ’’Toji kalėjimo siena tęsiasikuKais Lenkija sulaužė SuvaI-; -- - o n‘, ,. , . ... • nuo Baltijos juros iki Balkanų.<<u .sutirti, okupavo Vilnių, dėjo • . ,?.T. . ...; . . „ .: . • PasKulimais kebais metais sienavisas pastangas pasigrobti Klai-I, , t • •. . . I buvo sustiprinta, o vakariečiaipeaos uosta. ■ _ ,. . , • . , , ,1 - i tuo metu vvlesi turima detentei *La’’ ir šiandien išeivijos .in-1 su Sovietais, Aš manau, kad loji 
kai nekalba, kad Vilnius yra; siena yra įrodymas Sovietų ko- 
Lieįuvos, tegul ir pavergtos, bet1 munistinė poiltiko's ir moralės 
savinas! ir Vilnių laiko Lenkijos nuosmukio didžiausias pavyz

dys”. Romos Ciampino aero- 
XVeinbergeris priminė

B AIJF o C h i cag ls a p s k r i t įįcs 
sk y rių a ts to vu su v až i avim as, 
įvykęs 19&4 ni- kovo mėn. 29 
di\, Vyčių salėje, buvo gausus 
atstovų skaičiumi. Dalyvavo 
127 atstovai

Suvažiavime išrinkta ap--■,™ "’■■■■■" 1 ■■ rr~ 
koiltrolės| TRAVEL _ TRANSPORTATION 

metų ka-j Kelionės

INCOME TAX SERVICE 
Business or individuals 
Karl J. Smith, C.P.A. 

749-3600
3345 S. Harlem, Berwyn

WE SPECIALIZE IN FRESH 
FISH AT ALL TIMES.

4160 S. Archer 523-3529

žiniose skaitėme, kad Lietu-1 
santykiai su Lenkija nebu-Į 
draugiški, bet pasižymėjo! 
audomis. o 15(>9 metais' 
blino seime Lietuva buvo ’ 
ersla pasirašyti Liublino 
os aktą, kuris vos nepražu- 
Lietuvą. N epriklansom ybės

apskrities į f 
posėdyje,!

BILL’S MEAT MARKET
3452 W. 63rd St. v; 737-9445

Chicago,-IB -60629 
"Bill's Meats Are-Your Treat'7 

Specializing in Prime 
and Choice Meats

senos kultūros miestu. Sugyve
nta su lenkais turime ne šim- drome 
tais, bei šimtais tūkstančių nu- Anglijos princo Pilypo išsireiš- 
siskundimų, nėra abejonės, kad kini r, 
pavergt??! Lietuvai sulaukus lais- statė

skritięs valdyba jr 
komisija 1981-/82 
dencjjai.

Balandžio 2 d. 
valdybos pirmame
apskrities valdyba pasiskirstė 
pareigomis: Stasys Xranagūnas 
— pirmininkas, Juozas Macke
vičių — I vicepirm., Feliksas 
Sereįčikas — II vicepirminin
kas, Bronius Andriukaitis—iž
dininkas, Kostas Januška—sek 
retorjus, Grožvyda Giedraity
tė — protokolų sekretorė, Ig-i 
nas Serapinas — spaudai ir in
formacijai Kazimieras Rožan 
skas — parengimų vadovas, 

'Juozas Bagdžius —parengimų 
: “Praeityje eilė imperijų vadovo pavaduotojas.

sienas apsigynimui nuo Kostas Januška

SVEIKINAME JUS IR JŪSŲ ŠEIMAS
SU ŠVENTOM VELYKOM

M

■■ AšŠM V; J 
•• ••••• •• • ,, ęįZ^ s .#$'• • ; Jį

Aldermanas FRANK J. BRADY 
15th Ward

Regular Democratic Organization

RĖDYK TRAVEL INC. •
“Complete Travel Service” 

Individual - Group - Charters 
CHI-WAW-CHI

Mowimy Po Polsku
4302 W. 55th St. 585-2734

LAKE MICHIGAN 
CHARTER

GEMINI II leaves irom Marina 
City Marina. 26' twin engine, 

4 people maximum.
Call Bill — 266-7460

BOATING & FISHING
Buriavimas ir žuvavimas

CAP'N CARL CHARTERS
Enjoy exciting fishing & Chicago’s 
xamous skyline on 36 yacht. Week 

day twilight fishing or pleasure 
cruises can be arranged also.

BURNHAM HARBOR, CHGO.
595-1680 or 766-5481

FISH — LAKE MICHIGAN 
On The All Modem 22 Ft.

SALMON MASTE# II 
z Ail Tackle & Equipment 

Downtown Launch Parking’Avail. ‘ 
For Details: 675-5576

BILL'S CHARTER SERVICE
From Burnham Harbor - Chicago

The 32-Ft. Fishing Boat 
JUDY IN DISGUISE 

Ail Equipment Supplied 
CALL CAPTAIN BILL 
225-6325 or 922-1176

SALMON seeker charters
The Fish Are Snappins' 

LETS GO GET EM: 
Prepare yourself for a successful 
& enjoyable day. All fishing equip

ment furnished.
Good Luck & Good Fishing:
Cap't. Eddie 735 4C35

L-

CHARTER FISHING
ON LAKE MICHIGAN 

OF A 36’ BOAT 
FOR SALMON

Call Now For Reservations 
830-8864

bmx-j— urn mi į i„ln, i ■

NOW 
OPEN FOR LUNCH!

DiGUIDO’S 
RESTAURANT 

Italian Cuisine 
Pizza & Cocktails 
Open 7 Days 

We Deliver 
238-6630 

3358 W. 111th St. 
111th & Homan

THAMES FAMILY RESTAURANT 
Open 7 Days — 5 AM - 9 PM 

Breakfast Specials. The most 
famous waffles in the SW.

Lunch and Dinner 
10% Senior Citizen Discount

350.1 Cork (88th Ave.) 496-9238 
Justice, Illinois

SKIPS MORGAN LIQUORS 
5996 S. Archer Avenue 

7325-2345 or 735-2346
Complete Selection of Beers, 

Wines and Liquors 
At Lowest Prices.

SHOPPING? DROP IN!!! 
NEW ARCHER RESTAURANT 

3180 S. Archer Ave. 
254-4862 

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER”

homemade Polish Sausage - Im
ported Pol.sh Foods - Lunch 
.Meats - Pierogi - Fresh Home

made Basely. Paczki, Etc.
622:1 XV. 63rd SL 586-8Q53

ni 
į

MID-STATES BEEF CO.
Sides - Quarters 

.Spec al Cuts for Your 
Cookouis & Freezer 

U.S.D.A. Choice & Prim;*
3050 S. Holin 582-2376

Ilgametis patyrimai — sąžiningas darbas
Jei ruošia tėa kebauti — Kjetpkites j Lueiuviu išaugu:

MHvrir<tH liuvel Service Burcati 
«»7z7 *> 'V ChicMjfu. 1U- 611643

Ariel. 31Z Z38-R787 
piuui««iiAMj teiLUAvų *c4u*ų kelio*

all) (crui8fca,\ viesoucį^ i£ au edfcniiiQ rvtervvci• >a, Pftrauod>-
ue fceiioo.ų arfcuU'iuuA. fceuooe* 4 tarUivą katu*
jUdarvtae įskvieuiuua gimimų apMh.iKynnii A men Ko t< u teikiam* Infor- 

*18«Ua rei*AlAl>
• Taupytu^ Bimidatoi eumered o K euu <mq vietai

t aibK/to -- prie* 4J Du
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M. ŠILEIKIS

Viršui stalo, palubėje paka
binta gazinė lempa, tarytum mė
nulis pro miglas, apšvietė tiktai 
vidurį stalo. Gryčia pilna vytų, 
dar daugiau dūmų. Kabošių vir
tuvėje vyrai, apsėdę didelį stalą, 
gėrė alų šeštadienio vakarą ir 
rėkavo. Už užsklandos Kabošie
nė prausė savo vyro nugarą, ką 
t.k grįžusia iš anglies kasyklos, 
suodiną, kaip iš kamino išlin- 
dusio.

šeštadienio vakaro visi lauk
davo. Be septynių Kabošių įna
mių, atėjo dar ir svečių: Sa
dauskas su smuiku, Jurgis Pa
girka ir armoniką atsinešė. Sa- 
feauskas< smuiką, rankoje • laiky
damas, sėdėjo prie durų ant 
£laus statinaitės. Smuikininkas 
Radauskas niekad neidavo į fab
riką ar kasyklas juodo darbo 
Birbti- Tam darbui jis neturėjo 
gašaukimo. Užsidėjęs ant galvos 
lįiodą, į katiliuką panašią, skry
bėlę, eidavo į svečius pagriežti. 
Kaip muzikantui visi fun.dija, 
taip ir Sasnauskas neretai pasi
gerdavo. šį vakarą jis dar tik 
ImuikQ stygas degino ir laukė 
Pagirkos ateinant su armonika.

— Ko sėdi, kaip kelmas, 
griežk! — iš prausyklos išėjęs 
pasakė Kabtfšius.
j — Smuiką reikia patepti, 
da ptradėsime, — atsako 
ąauskas,; .>

> — K.ą pradėsite? Tu jau da
bar girtas, — sako Kabošius.
Į — Jif;, kaip tas mulas. Kai ne
veža, kirsk botagu, atsiliepė 
ąsnis Rimydis. — Taip, daro Sa
dauskas — kol jam nepili, tai ir 
ąėdi kaip mėmė. Kai pasakai 
“įgrok'’, tai jis: “Smuiką reikia 
patepti”.' Gerai patepė mūsų kai
mynas antroje upelio pusėje. Iš
traukęs itš rankų smuiką, kai 
vožė per .^galvą, tai smuikelė Į 
šipulius subyrėjo. Net jo skry
bėlė ant a tisu nusmuko. Dabar 
jis ten ir rueina. Naują skrybėlę 
ir smuiką pas žydelį nusipirko.

Kaziukas Kirka atnešė alaus 
statinę ir numetė ant grindų. 
[ Kabošienė, surėkė ant jo:.
i — Ar tu proto neturi? Taip

(1914 metai)
mesdamas, man grindis pra
muši. ..

— Grindys nesvarbu, bet alų 
taip sukrėtei, kad dabar stati
nės neatkimši. Kitaip visas alus 
išbėgs laukan, — pastebėjo
Rim vydis.

-— Palauksime. Laiko turime, 
— pasakė Kirka.

Sadauskas ir Pagirka užgro
jo: vienas isinuiku, antrasis —• 
armonika.

Rimvydis griebė Kabošicnę 
šokti polkutę. Vyrai paplojo ir 
juokaudami ragino dar pašokti, 
liet Kabošienė eidama pro du
ris pasakė:
/L Neprilaistykite mano vir

tuvės.

Šeimininkas Kabošius lošė 
kurtomis su vyrais. Jie buvo 
taip susitarę: kuris išloš, tas tu
rės bonką vyno atnešti. Kabo
šius, pralošęs, atsikėlė nuo kė
dės jau svyruodamas ii- pasakė: 

leskite, o 
privargęs 
kasykloje

Ta-
Sa-

— Jeigu norite, tai 
aš einu gulti. Baisiai 
per dieną susirietęs 
kaip kurmis knisausi...

Vyrai gėrė, rūkė ir garsiai rė
kavo iki vidurnakčio. :

Sekmadienio ry’tą Kabošienė, j 
atėjusi į virtuvę, rado vyrus antį 
stalo pasirėmusius snaudžiant, t ą:esj j bažnyčią? — paklausė 
Kili gulėjo ant grindų. Ji, pa-į Kirka, 
ėmusi šluotą, vanojo' per koj 
nugaras.

SOFIJA PACEVIčlUTĖ

— Aš neisiu į hažnyči.ą. Jūs 
eikite, jeigu norite, — atsakė 
Pagirka.

vclvkine^išpažmlį atlikti. - Iš-1 ~ Kabošienė liepė eiti, tai gal 
varė visus lauk ir uždarė duris. į reikia • • 77 pastebėjo’ Per- 
Pasilikusi besnaudžiantį Sa-1nickas- Reikėtų išpažinti at- 
dauską išstūmė lauk. Surinko likti-■ • Bet kaiPj Kunigas če- 
nuo stalo butelius ir stiklines. Į kas’ nemoka, mūsų kalbos, o 

Išvaryti vyrai lauke pumpavo į 
vandenį ir prausėsi, nežinodami t 
ką daryti ir kur eiti.

Verbų sekmadienis buvo sau- 
Jėtas ir šiltas. Vyrai ėjo linki 
miestelio, kur buvo nedidelė • 

j 
medinė bažnytėlė. Palypėjo Į j 
aukštoką kalvą ir pievelėje visi Į 
susėdo išsipagirioti ir pasitarti, j °1’ 
ką toliau daryti.

— Tai ką? Ar eisime i bažnv- 
čią? — paklausė Pagirka.

— Ar tu ir savo armoniką ne

— Eikite iš čia Į bažnyčią

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

besnaudžiantį —.
išstūmė lauk. Surinko j • 

kas, nemoka. mūsų kalbos, 
‘ mes angliškai nemokame.
j. — Galima, — atsiliepė Rim- 
| vydis, apsiversdamas ant kito 
I šono ant drėgnos pievelės. — Aš 
I pernai buvau išpažinties pas tą 
- patį čeką kunigą. Jis man liepė 
? nuodėmes pasakyti lietuviškai, 
j tik prašė nemeluoti. Dievas, gir- 
Į di, visas kalbas moka. Taip ir 
f atlikau savo išpažintį.

— Tai gal ir mes galėsime taip 
padalyti! — atsiliepė vienas iš 
būrio. — Negi sėdėsime čia ant 
šlapios žemės...

Suskambėjo bažnytėlės var
pas.

— Eime, — pasakė Rimydis, 
nuo žemės.? atsikeldamas

.mas siunažėjd. Tiktai vienas — Tai gal snapso? — vėl pa- 
Kabošius buvo lakn:ng:snis. klausė.
Dirbo dar dvi tris dienas per sa- ! — O ns! — atsisakė kunigas, 
vaite. Bet anglis jo kasykloje — Aš atėjau aplankyti savo pa
buvo kieta kaip akmuo, tai kir- rapijiečių, gerų katalikų, bet 
tlnias ir gręžinias labai trukdė matau, kad jūs mėgstate pasi- 
produkcijai. Dar ir; lubos labai linksminti ir pasninko metu, — 
žemos, taip žemos, kad reikėjo tarė jaunas kunigėlis.
ant kelių pasirėmus dirbti. Kiti — Ką gi, kunigėli, gali daryli, 
net nenorėjo tekieje kasykloje kad skurdas baigia mus pri
dirbti. Kabošius dirbo dėl " to, j baigti, — atsiliepė Perniekus, 
kad už įsigytą iš kasyklos kom- alaus bokalą laikydamas ran- 
pa.nijes namelį reikėjo skolą j koje.
mokėti. . I — Aš suprantu, kad darbo

Vis dėlto, Kabcšius buvo lai- ] jūs neturite, neturi ir kiti, bet...
nrngesnis. Jų ' įnamiai/’kurie 
pirkdavo mėsą Niepšelio mėsi
nėje, buvo jam skolingi. Mėsi
ninkas .prisikabino prie Kabo- 
š:aus, kuris garantavo kreditą. 
Kai kurie, skolos prisidarę, iš-j 
važiavo kitur darbo 
skolos nesumokėjo.

Kabošienė; įėj usi 
pasakė:

— Vyrai, Velykos

kunigas savo kai
čia ugiau; nesakęs,

rankas Šluostyda

bus pras
tos. Jei Niepšelis duos kumpio, 
tai bus gerai. O jeigu neduos, 
tada turėsite apsieiti ir su ko
pūstais. ..

Tylėjo Kabošių įnamiai, iš
klausę šeimininkės žodžius.

Pagaliau vyrai susidėjo pini-

žmonės pavergti ne tik fiziniai,, 
bet ir dvasiniai, ėmėsi kraštu
tinių priemonių, gal ir gerai ne
apgalvodami to veiksmo pasėkų.

Už tą veiksmą jie bausmę at
liko turkų kalėjime. Grąžinant 
juos j Sovietų Rusiją, ne tik jie 
būtų antrą kartą baudžiami, bet 
i*' jn gyvybei būtų pavojaus.

Korespondentas -

— nutraukė 
bą ir, nieko 
išėjo.

Kabošienė,
ma į prijuostę, pasakė:

— Ot ir apsikiaulinote prie 
ieškoti ir I kunigo. Ar tai gražu?

, ’ Vyrai vėl atsisėdo prie stalo'.
j virtuvę, j Tylėjo, kaip musę prariję?

Kabošius išgėrė alaus, alkūne .

NEBEGRĮŽTA NADIOS COM Ar 
NECI MOKYTOJAS

WASHINGTON, D.C. — Belai 
Karoly, vienas geriausių RumiįĄ 
nijos sportininkų mokytojų, nu? 
tarė daugiau nebegrįžti nanitf.' 
Prieš penkerius metus Karoly. 
lavino Nadia Comaneci, visam# 
pasaulyje išgarsėjusią sporti? 
ninkę. Jauna rumune Montrea' 

| lio olimpiadoje laimėjo tris auk-, 
so medalius. >•

nusišluostė usus ir nuėjo gulti. 
Kabošienė nusekė paskui jį.

BRAŽINSKŲ REIKALU

R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba išspausdino, ir* 
išplatino apie du šimtus laiškų,

gų, kurie dar turėjo, atsinešė t kad po jais būtų pasirašyta*'ir 
alaus statinaitę; sumokėję vieną j pasiųsti Valstybės 
dolerį, o senis Rimydis degtinės Į Alexander Haig.

- ■ buteliui pridėjo dar vieną do- j Laiškuose prašoma’ leisti Bra- 
I leri. Rimydis buvo taupus žino’- zinskams — tėvui - ir sūnui — 
j gus, pinigų be reikalo nemetė pasilikti JAV, nes Bražinskai 

Gal j kur nereikia. Jis ir Niepšeliui 1 nėra teroristai, grobdami lėktu- 
j vą jie nereikalavo milijonų. Ne- 

_ _  ; Atsirado ir Sadauskas su savo j galėdami kitomis priemonėmis 
— Nenori, tai neik, — atsakė' smuikele. Ne visi jį mėgo, bet išvykti iš to’ tautų kalėjimo, kur 

Rimydis._____________________ j kai jis nepasirodydavo, tai -
Penki vyrai Įėjo Į bažnyčią, I klausdavo: Kur Sadauskas din-. ^ 

dairydamies Į žmones, o žmonės ■ go? Nuotaika pasitaisė prie j 
— Į juos, kaip į kokius keistuo- ’ alaus. Sadauskas, kaip visuo- 
liūs, susivėlusiais plaukais ir i met, atsisėdo prie durti ant tuš- 4 
purvinais marškiniais. Visi kar-i čios alaus statinaitės. J
tu susėdo neužimtoje vietoje. 
Po kiek laiko kiti pradėjo snaus
ti. Rimydis paragino Kirką eiti

Šventadienis j

mano marškiniai purvini, I
aš iš viso neisiu, — spyrėsi api- j nebuvo skolingas, 
jaunis aukšto ūgio' vyrukas. j

j — Gerai, kad atėjai, tai pa-į^j 
-! griežk maršą, pasakė Kirka. J 4.

— Pirma smuiką reikia pa- J 
išpažinties pirmuoju. Šis nedrą- tepti, — tarė muzikantas. A 
šiai atsistojo, įsikišo palmės ša- ■—- štai tau kaušas šviežio
kėlę Į užpakaliiię kelnių kišenę. | alaus, — Kirka padavė jam įl- - 
Jam beeinant prie klausyklas,ranką.
toji šakelė atrodė kaip savotiš- j čir-čir... — atsidarė durys. = 
ka uodega, net kelios ponios; Kunigas! nustebo visi vyrai ir g 
nusišypsojo.’

sekretoriui

Karoly atvyko j JAV pasidai
ryti apie gabesnių sportininkų 
lavinimą. Trečiadienį Karoly 
buvo Washingtone ir užėjo į 
Valstybės departamentą. Ten jį 
priėmė atsakingi pareigūnai^ 
kuriems jis išdėstęs savo padėtį, 
paprašė leisti jam ir kitiems 
2 rumunams pasilikti JAV-Sė. 
Kartu.jsu Belą Karoly, |.Wash- 
ingtorrą buvo atvažiavusi ir jo 
žmona Marta. Kartu su jais 
Amerikoj. lankosi pagarsėjęs 

k RumUnįjOs artistas Gezą' Poz- 
sar. Pats- Karoly yra 35 metų 
amžiaus jr jis.,gali daru’lavinti 
sportininkus. ManQma,kad JAV 
leis visiems trims jauniems ru
munams pasilikti Amerikoje.

MARIJA NORĖIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 ♦ Tel; 925-2787 
Didelis pasirinkimas, geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
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visi atsistojo. Tas pats kunigas, 
! kuris klausė išpažinties. Vyrai ne- 

Sekmadienio vakare Kabošių; susigaudę nė ką kunigui sakyti, 
namuose, be saviškių, atėjo ir' Sadauskas pasitraukė toliau nud 
svečių, jau taip buvo įprasta sa-Įdurų. Kunigas pasakė vyrams 
vaiįgaliais, pasižmonėti ir paši-; sėstis ir pats atsisėdo ant tuščios 
kalbėti apie sunkius laikus. Bu
vo blogi metai. Plieno fabrikai 
neveikė, kasyklose darbas su-

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 718t St, Chicago, HL

* SŪFESTINGAI ISPILDCMI SSCEPTAJ • T ANNIE MAY 
DU1CYNAI • KOSMETIKOS KEIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
alaus statinaitės prie durų, kny
gą rankoje laikydamas. Kabo- 
šius atnešė kunigui alaus. Bet 
knigas atsisakė priimti.— Aš dar. neišsipagiriojęs ir mažėjo, kai anglies pareikalavi-

’A. LAURAITIS

404 puslapių Kaina $8. Persiuntimas $1

| ' , / _ TeL 476-2206 ' V , f

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir kostumeriams linki

INSURANCE AND REAL ESTATE 
4645 So. Ashland Ave. Chicago, Ill.

Telef.: LA 3-8775

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkim visiems savo klientams ir draugams

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIAI

Charles Auto Repair

4824 S. CALIFORNIA A VE.
Tel. Virginia 7-9327

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir'mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus' straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos,. A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus!., kainuoja ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno'gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė, studija, Suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. ’ K x

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliiistruOtąs nuotraukomis,' pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didėlio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 12.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant p* i tn, pridėti dolerį perriuntimo tilaidoma.
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krauti ir vežti, nes tuometinėje Lietuvoje visko buvo. 
Ką rusai čiupdavo Lietuvoje, tą galėdavo brangiai par
duoti Minske, nes ten “komunistinė tvarka” viską jau
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Griškevičius aiškina, ką komunistai 
padarys

Betras Griškevičius, rusų pavergtos Lietuvos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius,18-tam partijos suva
žiavimui aiškino, ką lietuvių komunistai ateinančiame 
dešimtmetyje padarys. Paprastai suvažiaviman atvy
kusioms žmonėms sekretorius papasakoja, ką partijos 
žmonės paskutiniu 'penkmečiu padarė, bet Griškevičius 
daugiau laiko paskyrė, ką lietuviai komunistai pa
darys. .. ■ -

Brežnevas bando sušaukti 26-tąjį rusų komunistų 
pai&ųąą,■•narių suvažiavimą, j> Griškevičus — 18-tąjį. 
Lietuviai, kaip matote,’yra gerokai atsilikę nuo rusų 
Rusai komunistų1 sistemą anksčiau Įsivedė, todėl jiems 
teko sušaukti žymiai daugiau komunistų suvažiavimų. 
Pavergtoje Lietuvoj komunistinė tvarka Įvesta 20 me-

buvo nugyvenusi.
Griškevičius pasigyrė suvažiavusiems komunistams, 

kad didžiausia pažanga padaryta paskutiniais 40 metų 
Lietuvoj ,tai apgyvendinimas beveik visų Lietuvos ūki
ninkų Įsteigtuose kolchosuose. Tai reiškia, kad per 
tuos 40 metų iš lietuvių valstiečių buvo atimta jų že
mė, namai, galvijai, visi ūkio padargai, supūdyti medi
niai namai, suskylėti stogai ir dirvonais paversti der
lingi laukai. Tuo pačiu metu išmarinti seniai, Į kapus 
be laiko suvaryti silpnesnieji, o mirti nenorėjusieji 
padaryti vergais ir rusų suvaryti Į naujai lipdomas 
gyvenvietes. 

f

Per 40 metų i kolchozus suvaryta 60% valstiečių 
Krašte dar yra 40G' gritelninkų. Jiems atimta že
mė, sudoroti gyvuliai, konfiskuotos visos atsargos, iš
vežtas auksas ir užsinio valiuta, ir gyvenimas ūkiuose 
neįmanomas. Ūkininkams palikti seni namai ir labai 
gražiai apie namus žaliuojanti žemė, kuri išmaitina 
badaujančius miestų gyventojus. Komunistinė sistema 
tkia “gera”, kad dar šiandien okupantas nedrįsta lei
sti Vilniun nuvažiavusiems amerikiečiams įkelti ko
ją Į kaimą.Ton pavergton Lietuvon nuvažiavusį lietuvį, 
išleidusį kelionėn du tūkstančius dolerių, skaito “tary
binės Lietuvos” priešu, kiekvieną jo žingsnį seka, o 
jeigu jis drįsta paslapčiomis nuvažiuoti Į kaimą, tai 
pakeliui jį suima, velka Į teismą ir aiškina, kad jie, ne
būdamas “tarybinės Lietuvos” pilietis, neturi teisės be 
specialaus leidimo važiuoti Į kaimą.

Griškevičius partijos suvažiaviman suėjusiems 
žmonėms pasakymas apie didelę krašto ūkio pramonės
ir kultūros pažangą yra tiktai popieriuj.Tos “pažangos” 
jie bijo parodyti. Jiems patogiau atvežti i Vilnių išba
dėjusi lietuvi ir pamaitinti jį Vilniaus specialioje val
gykloje, ngu parodyti, kaip tas ‘‘tarybinės” Lietuvos 
pilietis gyvena.

Išimtį Lietuvon nuvažiavusiems komunistams

(Tęsinys)

Kinija yra pasiruošusi kiek
vienu momentu atakuoti Rusiją. 
Todėl Rusija yra labai ribota 
savo m iii tarmėmis jėgomis, nes 
jai reikia laikyti beveik 3 mili
jonus kariuomenės Kinijos pa
sienyje. Kinija taip pat turi ten 
savo divizijas sutraukusi. Rusų 
armija ten yra pririšta. Taigi, 
rusai turi labai dideles m iii tari
nes problemas.

Man ketvirtadieni mano ofise 
teko kalbėti su viena pacientą 
kuri atvažiavo iš Lietuvos ap
lankyti-savo artima giminę. Ji
gyveną Kaune. Ji čia atvyko 
prieš kelias savaites. Kaip pa
ciente aš ją apžiūrėjau. Mes 
išsikalbėjome ir ji pasakė, sa
ko “Daktare, jūs nesupranta
te, okia padėtis Lietuvoj. Mes 
visiškai neturime duonos mie.

arba pasižadėjusiems tokiais būti, gali padaryti stuose..-' ’Įsivaizduokite, nėra 
žvalgyvos viršininkas pas rusus labai anksti persime- duonos. Jeigu mes neturetu- 
tęs gen. Pranas Petronis. Pastarojo svečiai turi teisę. me ryšių su kaimu,, lai mes vi-

tų vėliau, bet lietuviai dar ir šiandien geriau gyvena, 
negu rusai, Įsivedę komunistinę sistemą prieš 63 me
tus. Lietuviai šiandien geriau gyvena, negu rusai ne to
dėl, kad lietuviai daugiau pagamina. Jie gyvena geriau, 
nes rusai dar nenugyveno lietuviško gyvenimo iki 
rusiško gyvenimo lygio. Lietuvos gyventojai gyveno 
žymiai geriau, negu rusai, kai Sovietų karo jėgos Įsi
veržė i Lietuvą. Vos Sovietų karo jėgoms Įžengus Į 
Lietuvą, Lietuvos gyventojų standartas pradėjo smuk
ti. Jis gerokai nusmuko, bet vis dėlto jis dar neprisily- 
gina prie rusiško standarto.

1940 metų birželio 15-tą Sovietų karo jėgos Įsiver
žė i Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes. Lietuviai savo 
akimis pamatė, kaip atrodė Raudonosios armijos ka
reiviai. Jiems buvo aišku, ką tie kareiviai galėjo pa
dalyti. Kariai buvo apdriskę, apiplyšę ir gana bliogai 
maitinami. Nepriklausomoje Lietuvoje rusų kareiviai 
apsirengė, apsiavė ir pradėjo siųsti siuntinius namo. 
Dar liūdniau atrodė Raudonosios armijos kariai, pese- 
nę “tarbininkai”. Lietuva jiems buvo “Amerika”. Lie-
tuvoj jie rado Įvairiausių gėiybių. Jie pirko, vogė, pa
skubomis i Minską viską siuntė.

Rusams Lietuva buvo Amerika. Lietuviškoje Ame
rikoje tada visko buvo. “Tarbininkai” galėjo

pabūti Lietuvoje 10 dienų ir išvažiuoti į naujas gyven
vietes arba geresnius kolchozus Bet ir ten jie važiuoja 
ne vieni. Juos Į geras gyvenvietes lydi šoferiu pasiva
dinęs Petronio šnipas, kuris klauso ką. kiekvienas sve
čias kalba ir kokias pastabas daro.

Savo pranešime Griškevičius keliais atvejais užsi
minė apie “demokratiją” pavergtoje Lietuvoje. Jis pats 
žino, kad ne tik paprasti krašto gyventojai neturi jo
kių demokratinių teisių, bet jų neturi ir partijos na
riai. Jeigu okupantas būtų atkreipęs dėmesį Į partijos 
narių pageidavimą, tai pirmuoju komunistų partijos 
sekretorium būtų buvęs L. Šepetys, bet ne Petas Griš
kevičius. Sniečkui mirus, partijos narių dauguma siūlė 
Šepetį jo vieton, bet Brežnevas pasirinko keturias kla
ses baigusį Griškevičių, kuris gali kalbėti apie “kultū
rą” ir “ekonominius koeficientus”, neturėdamas jokios 
nuovokos apie kultūrą ir koeficientus.

Petras Griškevičius, neturėdamas jokios nuovokos 
apie konstitucines teises, priminė komunistų partijos 
suvažiavusiems stebėtojams, kad konstitucija buvo pri
imta visos Sovietų Sąjungos,bet pastebėjo,kad pats Brež
nevas ir ji buvo pakvietęs prisidėti prie naujos konsti
tucijos. Jis pasigyrė, kad Brežnevas ii\ jį buvo iššau-

viską kęs prie tos konstitucijos prisidėti. Jis niekad nepasa-

si pusiau badautume. Vienin
telis dalykas,kas mus išgelbsti, 
tai mūsų giminės arba drau
gai, kurie gyvena kaimuose.
Kaimuose maisto netrūksta. 

Tų visą maistą j miestus jie 
gauna slaptai, O miestuose 
nueik j (krautuvę, tai neį mė
sos, nei kiaušinių, nei duoons, 
beveik vfsiskiai nėra. Ir kur 
duonos būna, reikia stovėti 

eilėse.“ Tokios ekonominiai 
blogos padėties pas juos dar 
nėra buvę. Tarp kitko, ji pa
sakė, k&d jos ir kitų kaimynų 
vaikai praeitį rudenį spalio^ 
mėn., kada buvo mobilizacija 
kariuomenėn ir pasiųsti prie 
Lenkijos sienos, sako, visi pas 
mus kalba, kad bus karas. 
Taip ta moteris pasako jo,prieš 
keptas savaites atvykusi iš Lie
tuvos. Ir sako, jūs nesupran
tate koks ten yra didelis visų 
lietuvių pasirengimas tam ka
rui ir laukia to karo, nors ži
no, kad tas karas atnešti 
mums visiems pražūtį. Bet sa
ko, geriau žūti, negu gyventi 
tokioj padėtyje, kaip mes da
bar gyvename. Ir jinai sako: 
“Daktare, jūs . čia Amerikoje 
ir kituose kraštuose tikrai dįrb
įite, kad tik mus išgelbėtume-- 
te, jeigu karas kiltų“. Jinai 

net nežinojo? tarp kitko, kad 
aš esu VLIKo pirmininkas. Ji
nai palvojo, kad daktaras lie
tuvis gali padėti. Taip mes 
kalbėjome. Tai čia yra tokia 
žinelė? kurią aš girdėjau prješ 
kelias dienas.
Šios dienos Lenkijos Įvykiai

kė, kuo jis prisidėjo. Jis tiktai priminė, kad pats Brež
nevas konstituciją sukviestiems perskaitė, kad visi jai 
pritarė.! Savo-’kalbos pradžioje Griškevičius pasakė:

“Kas penkmetį mūsų tėvynė pakyla vis Į auk
štesnę ekonominio ir socialinio vystymosi pakopą. 
Dešimtajame penkmetyje tarybiniai žmonės pasie
kė naujų laimėjimų, kurdami materialinę - techni
kinę komunizmo bazę, stiprindami ekonominę ir 
gynybinę šalies galią.”

(“G. Kraštas”, 1981 m. vasario 5 d., 2) psl.)
Tai yra tuščias Griškevičiaus plauškalas. Jeigu ta 

bazė būtų tokia galinga, tai Lietuvon nuvykusius ame- 
rikičiams nuvežtų ir parodytų tą bazę, bet dabar, nu
mykusiems turistams tą “bazę” slepia.

Kalbos gale Griškevičius turėjo pagrindinius pasi
sekimus pabrėžti, bet jis pradėjo vandenėlį lieti. Jis 
pradėjo pasakoti, ką komunistai padarys pirmais pen- 
keriais metais, ir koki kiti dideli darbai bus atlikti pir
mame 10-metyje. Visa tai tik burbulas. Komunistai jau 
63 metus giriasi, ką jie padarys, bet visi žino, ir mes vi
si žinome, kad jie visą laiką gyrėsi, ką padarys, bet 
nepajėgė duonos, riebalų, mėsos, pieno ir apavo pasi
gaminti.

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI)

(Tęsinys)

Oras toks tyras ir gražus, kad tartum pir
mos klasės kurorte būtum pakliuvęs. Miestas ap
suptas žalumos. Daug parkų, o ir aplink namus 
visi kuo daugiau, stengiasi apsisodinti. Daugelis 
gražių daržų, kaip kur ir daržoves augina, že
mė atrodo vešli ir derlinga. Lietaus nemažai. 
Todėl, visur taip žalia, žalia. Viskas labai bran
gu. Brangumą dar padidina, kai už amerikietiš
ką -dolerį gauni tik 84 centus. Taigi, iškeitęs šim
tą, gauni 84 dolerius. Nepaprastai brangūs vai
siai ir daržovės. Bananų kilogramas 2,95 dol. Ne
mažiau vynuogės ir vyšnios — 3,80 dol. Nepasa
kyčiau, kad jų nėra. Daug teko matyti, ne tik 
krautuvėse, bet ir gatvėse būdelninkų laikomus 
šviežius, gražius vaisius. Maistas, gal tik mėsos 
produktai, kiek lygiuojasi su mūs kaina. Dra
bužiai kur kah prašoka mūsų kainas. Taip pat ir 
automobiliai. Uždarbiai kur kas mažesni, kaip 
mūsų krašte, bet nežiūrint to, lietuviai gražiai 
įsikūrę. Kaip kuine jau įsispraudė ir į pirmau- 

darbus. Žodžiu, lietuvius galima pagerb- 
L už apsu. -ūmą. Jie čia, kaip vėliau teko pa
tirti. tar]> vic mių turi labai gerą vardą.

BE N D ROS KŪČIOS

Gal apie šimtas dvidešimts susirinko ben- (ka pagyvėja, kai lietuviai pradeda rinktis pa- 
droms kūčioms, kurias malda pradėjo ekcelen- (maldoms. Nuostabiai graži vasaros Kalėdų die-
cija vysk. Brizgys. Prie gražiai ir skoningai pa- 
rouštų stalų, laužėm plotkeles, linkėdami - vieni 
kitiems linksmų Kalėdų ir kad dar sulauktu- 
mėm kitų prasmingų Kristaus gimimo švenčių. 
Pasigedau kūčių programos, kuri būtų pritaiky-

i

ta tam kilniam vakarui. Kažkaip neįspūdingai, 
kai niekas nei žodeliu neprabilo, neprisiminė 
mūsų tradicinių buvusių kūčių Lietuvoje, o da
bar ten varge esančių.Nepristatė nei svečių, nors 
ir iš taip toli atvyusių, kur net iš kaimyninės 
Los Anegeles dalyvavo 3;Vidugirys, Uldukienėir 
aš,kuris kaip tik ir klausiau vietos kleb. Spurgį— 
kodėl programos nebuvo.Na,betnežiūrint to, žmo
nės, po kūčių vakaro, šnekučiavosi ir laukė dvy
liktos valandos bernelių mišių.

Rimties ir susikaupimo Kūčių naktis. Tai 
pasiruošimas sutikti Kristaus gimimą, per ku
ri Jis atpirko pasaulį. Rinkosi iš arti ir toli ade- 
laidiškiai su svečiais į bernelių mišias. Sunkiai 
talpino maža bažnytėlė, kurią čia vadina kop
lyčia. Gražiai giedojo mažas vietos bažnytihis 
choras. Pakili nuotaika. Nepuošė altoriaus di
delės eglutės, o tik kukli prakartėlė. Kiek keis
tai atrodė niekur dar negirdėta giesmė “Garbin
tas Skamba”. Neteko sužinoti iš kur choras ją 
gavo ir kieno yra kompanuota.

Kalėdų rytas. Vė girdžiu besirenkančių lie
tuvių balsus. Čia tik tada visas kiemas ir aplin-

na. Gal kiek karštoka. Visur žiedų žiedai. Ma
tyta ir nematyta augmenija. Darže keletas pal
mių tiesiai tiesia kaklus Į aukštį. Reikia paste
bėti, kad čia palmės nėra mėgiamos, nes veik 
niekur jų nematyti. Iš karto aš maniau, kad jos 
čia negali augti, bet vėliau visai ką kitą paty
riau. Nemėgsta čia jų. Užtai tik trejetas para
pijos kieme ir iš viso, galbūt, šiame rajone tėra. 
Man jos savotiškai mielos, nors širdžiai ir 
svetimos.

LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMO 
MIŠIOS

1981 m. grudžio 26 d. Minios renkasi prie Šv. 
Pronciškaus Ksavero katedros šventės ati
darymo mišioms, kurias atnašauja J. E. vysk. 
Vincentas Brizgys. Jose dalyvauja ir vietos J. E. 
arkivysk. J. W. Gteeson. Koncelebrantai: kun. 
Petras Butkus, kun. Pranas Vaseris, kun. Pranas 
Dauknys ir kun. Petras Bačkauskas.

Prisipildo pilna katedra maldininkų. Be 
vieno kito svetimtaučio, visi lietuviai. Suvažia
vę mylių mylias iš visų miestų: Melburno, Sid
nėjaus, Pertos ir kitų mažesnių. Jaudinančiai 
veikia matant taip aktyviai dalyvaujančius to
je kilmingoje lietuvių šventėje. t v

Gieda parapijos choras. Ir kėista, kad cho
rai abu tokiai kilmingai šventei nesusijungė, tei

Kuomet mums teko būti Mad
ride, mes aiškiai matėme, kad 
visos Vakarų 27 valstybės yra 
100% (šimtu nuošimčių) nu. 
sistačiusios priev Sovietų S-gą 
ir tas buvo visiškai aiškiai 
matyti Madride. Ant kiek bu
vo skirtinga Belgrade, prieš 
porą metų, kuomet man teko 
būti ir kuomet nei viena val
stybė neišdrįso prieš Sovietų 
S-gą pasisakyti viešai? kuo
met nė viena valstybė nenorė
jo viešai net mūsų literatūros 
priimti, kuomet net nė viena 
valstybė nenoiėjo jokio pa
reiškimo padaryti, išskyrus, 
kad senatorius Dole tokį trum
pą pareiškimą padarė. Šiais 
metais, Madride beveik kiek
viena valstybė, nebūtinai,kad 
ji už Lietuvą, Latviją ar Es
tiją? bet nebuvo iš 27 nei vie
nos? kuri būtų kokiu nors bū
du, kokiu klausiniu nepasisa
kiusi prieš Sovietų S-gą, kuri 
būtų nepasmerkusi Sovietų 
S-gos už jos veiksmus. Net is
panų ir italų komunistų parti
jos nariai pasmerkė Sovietų 
S-gą už jos elgesį su Lenkijos 
darbininkais ir už jos terori
zavimą darbininkų unijų. Uni 
jų? kurios yra pagrindas visos 
komunistinės sistemos. Mes vi 
si žinome, kad komunistinė 
sistema remiasi ant darbinin
kijos,o dabar darbininkija išė
jo prieš juos. Tat koks yra įr 
begali būti geresnis pavyzdys, 
kad ta sistema nėra produkty
vi, ir?, kad ta sistema nebeatlie. 
ka to, ką ji buvo pažadėjusi.

Vįsų tų Įvykių akivaizdoje; 
mums lietuviams reikia-būli 
ypatingai pasiruošusiėnis, mes 
tikrai nė vienas mes nežinom, 
kada, sprogimas jvyks.Taip kai 
mes visi 1911 metais daleido-
me, kad karas turi prąsidėti 
šiandien.

(Bus daugiau)

AMERIKA REMIA ISPANU 
DEMOKRATIJĄ

5LADRID, Ispanija. — Kaip 
buv. prez. Carterio, taip ir da
bartinio' prez. Reagano administ
racija, remia Ispanijos demokra
tiją ir yra pasiryžusi ispanams 
padėti.

Sekr. Haig du kartu ka’bėjc.- 
su spaudos atstovais ir abu kar
tu džiaugėsi, kad Ispanijoje vėl 
atstatyta demokratija. Jis pagy
rė karalių Juan Carlos, drąsiai 
stojusi ginti demokratinę sis
temą. Sekretorius Haig pažymė
jo, kad visa Amerika apgailes
tavo, kai neseniai Ispanijoje kilo 
pasikėsinimas prieš Įvestą demo
kratinę santvarką.

— Prez. Reaganas jau laisvai 
vaikšto ligoninėje. Dažnai nuei
na prie televizijos.

būtų sudrebinę katedros skliautą... Atrodo, kad 
ir čia, kaip ir visur ambicijos didesnės už pačius 
vadovus. Na, bet nežiūrint to, pamaldos, kurio
se maldas skaitė V. Kamantas ir V. Neveraus- 
kas, praėjo labai kilmingai ir jaudinančioje 
nuotaikoje. Pamaldos baigtos mūsų tautos 
himnu.

EISENA Į SALĘ
Rikiuojasi po keturius. Priekyje — Kryžius 

su dviem akolitais. Toliau rikiuojasi organizaci
nės vėliavos, J. E. arkivyskupas Gleesan, J. E. 
vys. Brižgys, kunigai ir tautiniais rūbais mer
gaitės, vyrai ir moterys. Žiūrovai smalsiai eise- 

Įną seka, o televizjos fotografai iš visų pusių fil
muoja. Tai didžiulė demonstracija, už kurią kal- 

’ba plakatai. Einu sujaudintas iki širdies gel
mių ir girdžiu pažįstamą balsą, kad, girdi, — 
mes Chicagoje to nepadarome. Nagi žiūriu — ju
drusis žurnalistas Jurgis Janušaitis. Tikrai? Su 
klausimu aš kreipiuosi į jį ir sveikinamės nuo
širdžiai rankas spausdami, nes visi, tiek iš Los 
Angeles, Calif., ar iš Chicagoss atvykę, pajunta 
kitokį gyvenimo būdą ir kitus žmones. Labpi 

širdingąi priimtas ir pavaišintas, jautiesi, vis 
vien, tarpe kitokių žmonų, kad ir lietuvių. Kon
tinentų skirtumas padaro savo.™

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės 'gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

»X >!♦>-, &♦>

Ule PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS »R CHIRURGAS 

W»»Kh*tttr Community Mtalke* 
Mediciną direktoriui

ifM S. Manheun Rd., WGStcteatsr, Ik 
VALANDOS: 3—d darbo dienosiu U

SUSIRINKIMU

T»L: 542-2727 »rt« 542-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Žemaičių Kultūros klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį,, 
balandžio 15 d., 1 vai. popiet Aneles 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ii* 
vaišės. Rožė Didzgalvis, rast.

daugjmH) namų socialiniuose ? 
projektuose.

i — Ponia Rosalia Gre gėris, 
i Burke, Virginia, yra nuoširdi 

/Naujienų skaitytoja ir rėmėja- 
Dėkui už $30 auką, atsiųstą kar-

I tu su metine prenumerata.

— Teofilė ir Zigmas Mzsaus- 
kai iš Union Pier, Mich., prenu
meruoja daugelį laikraščių ir vi
sus juos aukomis paremia. Dė
kui už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už $10 auką.

— George Taurat iš Bridge
port© apylinkės, pratęsdamas 

== prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $15 auka. Dėkui.

j — Dėkui Antanui Urbaičiui^ 
- j East Chicago, Ind., už ankstyvą 

■ prenumeratos pratęsimą ir už 
$15 auką.

— Petras Sernas, Rockford, 
Ill., ilgametis Naujienų rėmėjas,1 
prie metinės prenumeratos pri
dėjo $10 auką. Dėkui.

Lietuvių Moterų Apšvieios draugi
jos eilinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, balandžio 11 d., 1 vai. po-1 
piet, 3808 So. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast.

-Tfmrf mii—R~ ~ "n r t.dalyvauti. Bus renkami Chica- 
gos Lietuvių Tarybos vykdo
mieji organai.

Chicagos L.T. Valdyba

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, 111. Telefonas — Mid
land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

16 
ty- 
už 

laisvę žuvusius ka

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

s

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių Draugijos narių susirinki
mas įvyko vasario mėn. Vyčių 
salėje. Draugijos pirm. L. Va
sileva, pasveikinęs visus gau
siai susirinkusius narius ir vi
siems priminęs Vasario 
šventę, paprašė atsistoti ip 
los minute pagerbti visus 
Lietuvos
rius, o giminėms pareiškė nuo 
širdžių užuojautų.

Nutarimų rast. E. Stungys 
perskaitė nutarimų vykdymus, 
kurie visumos buvo priimti.

Į Draugijų Įstojo du nauji 
nariai — Kazys Balkaitis ir 
E.Menciansky, kurie buvo prL 

Plaza Ct. (W. 69th St.) iimti vienbalsiai.
| Paaiškėjus, kad yra daug 

Zarasiskių klubo pavasari-1 sergančių narių} kurių dalis 
nis banketas įvyks gegužės 25 d., guiį ligoninėse, valdybos pir- 
šeštadienį, Vyčių salėje, 2455 W. ■ H-jnįjjj.as paragino juos daž- 
47th St. Pradžia 7:30 vai. vak. niau aplankvti 
Bus šalta-šilta vakarienė, turtin-; Revfeiios knniisiios. kurir su- 
gas dovanų paskirstymas ir šo
kiai. Bilietas $10 asmeniui, stu
dentams $6. Klubo valdyba ma
loniai kviečia Į zaraisiškių ban
ketą. Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto paskambinus tel. HE 4- 
7916 arba 434-6155. Valdyba

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina $7, gaunamas Nąu-; Draugija nutarė surengti du 
jienose. (Pr.) piknikus-gegužines, kurių yie-

na įvyks gegužės mėn. 3 d. Vy
čių sode ,2455 W. 47th.Bus daug 
skanaus valgio, dovanij paskir- - 
stymas ir gera muzika. Mieli 
nariai, nepraleįskite šios ge.

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

— Ponia Kazė Brazas, Oak 
Lawn, Ill., Naujienų talkininkė 
piknikuose, kartu su prenume
rata ir gerais linkėjimais, at
siuntė $5 auką. Dėkui.

— Gintaro ansamblis iš Mont- 
realio pakviestas dalyvauti tau
tybių festivalyje Buffalo mieste 
balandžio 26 dieną.

— :: Lietuvos Aidų” radijo pro
gramos penkerių metų sukaktu
vės bus 1981 m. gegužės 2 d.,

Dail. M. I. Šileikis •
Žukauskienės portretas

EUDEIKISili a u aplankyti.
Revizijos komisijos, kurir su

daro N. Skinulis, A. Kalys ir 
Cundax, persukite vienas iš jų 
padarytos revizijos aklą, ku- 
buvo pažymėta, kad visos kny 
gos bedamos tvarkingai. 
Draugiją gyvuoja jau 43-is 
metus, ir šių metų valdyba sa- 

\ vo pareigas atlieka rūpėstin- .
gai. Nariai, 'kurie reikalingi' 
piniginės paramos, buvo šel
piami. Viskas buvo dirbama 
Lietuvos ir lietuvių naudai. ,,

— Ponia Anastasija Valančius.
dabar esanti Brentwood slaugy- ( šeštadienį, 6-30 vai. vak. Lietu- 
mo namuose, Burbank, Ill., vėl i viu Tautiniuose namuose, 6422 
tapo Naujienų skaitytoja, užsi
sakydama jas vieneriems me
tams per ją aplankiusią Kristiną 
Austin. A. Valančienė anksčiau 
buvo Naujienų skaitytoja ir rė
mėja, bet prieš metus ji buvo

. paraližuota. Dabar ji valdo de-1 
' šinę ranką,.domisi lietuviško gy- 
i venimo Įvykiais

1

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—i popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teiti.: 448-5545

So. Kedzie Ave. Programoje: 
talentų pasirodymas, karšta va
karienė, orkestras, dovanų pa
skirstymas. Auka $12.50 asme- 
niui. Pakvietimai gaunami “Lie
tuvos Aidų” radijo programos 
būstinėje, 2646 W. 71 st St., Chi
cago, Ill. 60629, tel. 778-5374, ir

ir dalyvauja I “Marginiuose”, 2511 Lithuanian

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 9274741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

t
g

j ienose. (Pr.)

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas Įvyks šeštadie-

f

S
PERKRAUSTYMA1

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatvti

i g

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

i J
I ft

Apdraustas perkraustymas 
iš įva iri y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376^996

; nį, balandžio 11 d., 12 vai. Chi- 
$>', cage Savings bendrovės patal

pose, 6200 Sį Western Ave. Na
rės malonėkite dalyvauti. Po su
sirinkimo bus kavutė. Valdyba

— Chicagos Lietuvių Taryba 
šim. balandžio mėn. 26 d. Tau
tinių Namų salėje, 6122 S. Ked
zie, šaukia metinę konferenciją. 
Pradžia 2 vai. popiet. Visi pri
jaučiantieji ALTui kviečiami

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 IcrL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

$

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 6Ū629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI-1 j 
TUS PARAGINK SKAITYTI i j 
DIENRAŠTĮ “N AUJIENOS” }

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANI I LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL. AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

1776 Broadway, New York, N.Y. 16019 — TcL: 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuc'tas. Visi muitai apmokami mūsų ’įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių, audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais — nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St . . ................ .... .
A Hen town, Pa. *—126 Tilfhman Street ....... ...........................
Bairimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ....... ................... ..
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ..............
Buffalo 12, N.Y. — 7C1 ■Fillmore Avenue .... ..........   .
Chicago 22. 111. -— 1241 No. Ashland Avenue ........
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street 
Chkago, HI. 60619 — 1855 West 47 Street ........ .... .............
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. . ...................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ....................
Herkimer, N.Y. — Me Kennan Rd. ......... __
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ...............
Chester, Pa. 19013 — 1819 W. 3 St. . ......—.
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ..........
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ........ .......... ........ . .
New York 3, N.Y. — 324 E. 9th St................... ...... ..... ........ ......
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St. ....
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy. 
Rahway, N.J. — 47 East MRlon Avenue —.......—
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave.
South River, NJ. — 41 Whitehead Avenue .... ........... ---
Syracute, N.Y. 13204 — SIS A^a celius Strezt .............

7305) 673-8220 
435-1654 
342-4240 
633 0090 
8950700 
486-2818 
925-1787 
376-8755 

(2I6> *845-6076 
............ 365-6780 
(345) 866-3939 

. ........... .. 365-6740

.........«15) 497-2382 
............ ...... 385-6550 

i......... 674-1540
..... --------------475 7430 

(215) WA 5-8678 
. ....... (6C2) 942-6770 
. ...................... 381-8800 
...... (301) 589-4464 

... ...... K7-6310 
475 9746

pat, nepamirškite savo šeinių 
ir artimųjų.

Draugija linki visiems jos 
nariams ir, bandrai , lietu-, 
viams linksnių Velykų.

Sekantis susirinkimas ivvks 
balandžio mėn. 24 d, 6 vai. v. Į 
Vyčių salėj*7. Jame dah^auti 
yra visų narių būtina pareiga.1

Rast. Ona Švirminckienė

St. Petersburg, Fla.
Kada ateina gražus ankstyvas 

pavasaris Floridon, o joje pilna 
pr i važiavusių mūsų lietuvių iš 
įvairių Amerikos bei Kanados 
vietovių, tada Romo Kalantos 
šaulių kuopa surengia pirmą 
linksmą gegužine.
kovo 26 d. Seminole parke, kur 
buvo smagu visiems susitikti, 
pabendrauti gražioje gamtoje, 
prie ežero.

Gegužinė praėjo labai geru 
pasisekimu, nes šauliai stengėsi 
visus užimti visokiom:s smagio
mis pramogomis, kurias prave
dė saulė I. Račinskienė. Buvo 
turtinga loterija, akordeono mu
zika, skanūs šilti pioėūs, kuriuos 
pagamino šaulės.

Oras pas mus 
vanduo jau šiltas, žmonės 
dosi ir naudojasi gražaus 
sario malonumais.

Lietuvių klube ’aip pat 
įvairiausių parengimų, koncertų 
kiekvieną savaitę. Džiaugiamės, 
kurie galime gy 'enti šioje gra
žioje

puma
Taip buvo

gražiausias, 
mau- 
pava-

buna

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
& AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*

AMBULANSC 
patarnavimas

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chieafoa 
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

R

E J. RIDIKAS
*854 bo. HaJUSlED STREET let lAxdi 7-JLSli

Ž

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 5<lth Ave^ Cicero, ŪL Tel: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ.

vietovėje. E. G.

Naujienos, Chicago, TIL, — Sat.-Monday, April 11-13. 1981

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, UI. 274-4411

TeL: YArds 7-1138 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa. LITUANTCA AVĖ. Tel: YArdi 7-3401



M i c L L. A rt cU v a
Įvairūs Dalykai

ST. CASIMIR MEMORIALS, INC.
3314 W. Ulth Street 

233-6335
One Block East of Cemetery Gate 

Open Sundays.
William Nelson, Jr., President

DR. GEO. P. VASEN
Optometrist

24 Hour Switchboard 
Phone 323 3202 

Mon., Tue. & Thursday 9—9, 
Fri 9 to 5, Sat. 9 to 12.

203 Railroad Ave., Clarendon H.lls
. n -..... - - — —

AMAZING TV MOVIE 
PROJECTOR KIT

Projects your to 25’’ TV picture 
io a full 5’ by 6'. Enjoy Theatt r- 
like movies while at home. Kits 
only $50. Perfect inflation f ghter.

Call: 2*V*54

GOLDENWOOD STABLES | | 
HORSES FOR HIRE . | I 

Hayrides. Boarding I K
349-9626 — 460-1529 jį

On 131st St. 1 Block East | f
of Bell Rd., Lemont

1). M. S. 0..
Sold as a Solvent

8 Oz. / S15.C0
Call:

863-5606 or 656-3467

DELTA WAY
MOVING/STORAGE CO.

Packing, shipping & crating.
24 Hr. phone service.

Call 933-9347

PRIVATE POSTAL MAIL t 
BOXES FOR RENT

IN YOUR AREA.
REGISTER NOV’

426-4315

PROTECT YOURSELF 1 
Family nr business. Lease or buy. I 
Direct Police hookup. Free security I 
survey & estimates. Discounts avail- S 
able for U. of C. faculty, tsudents.

Call 361-5080
INSIGHT INDUSTRIES

SUPER RATS?
If you got 'em, I'll get 'em! 

Lowest rate guaranteed for all 
your bug & rat problems with 

guaranteed Results.
Call 24 hrs. 486-2596

Commercial & Residential

GETTING MARRIED?
Create the Wedding of Your Choice
Weddings are non-denomdnationai 

kept in confidence.
For further information:

I. Rev. James Corrigan, D-D. Ph.D.
Counselor for

Universal Life Church. Inc.
! 387-0173

RENT IT AND SAVE
ROUTE 12 RENTAL

1701 N. Rand Road 
% Mile S.E. of Palatine Rd. 
Bill - Fran Simon, Owners 

Wish Everyone a Happy Easter 
CL 3-4404

b,HI ..........
ALLEN'S EXTERMINATING

Watch for Circular in the Area 
(Lower Prices)

Tst’ Visit then 2nd thru 12th Visits 
T-apt. S20-S12.50; 2-apts. $27 50- 
S20; 3-apts. S35-S27.50: 4-apts.

S42.50-S35; 5-apts. S50-S42.50; 
6-apts. S57.50-$50.

Call: 227-7398

520014 N. CLARK 
(Foster & Clark) 
HOSANNA 

We Pay Highest Prices1 
GOLD - SILVER - DIAMONDS 

COINS - WATCHES 
561-0505

^lllllllllllll)lllllll||||||||||||||Į|IIIUIĮII|l>l!llllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllĮin>

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

HOUSE OF LEATHER
WE BUY:

(’.OLD - SILVER - COINS

Cull 344-8284

INDOOR FLEA MARKET
C3rd 2- Kimbark Confer

1301 E. C3rd St., Chicago, Ill. 60637
Open Every Saturday 8 am - 8 pm
Adm. 5 a* , Children &, Seniors $2c.

Free for Children under 12 
EARGAINS GALORE 
pace avail, by appointment 
le v For informal on call:

Food Available on Site

I
SENIORS lZ> PRICE ADMISSION 
Chicago’s Newest, Cleanest 
& Secure Indoor/Ou‘door 

Flea Market
Sellers Space $8-$10 Saturday 

S10-S12 Sunday

TRADERS WORLD 
2233 W. 79th St, Chicago 
For Details Cal! 434-4771

Dealers Wanted 
for Flea Market 

Fall 530-5374

AUTO REPAIR
Mašinų remontai

ED OLESKY 
Auto Body And 

Fender Repairing 
438-4441

Happy Easter

ATTENTION!!!
CARS WANTED 

815 and Up 
JERRY'S AUTO VALLEY 

257-6101 257-2486

Į J. C. AI TO ELECTRIC 1

Specializing in Car Care Service 
Everything Electrical. Starters,

I Alternators Replaced or Exchanged 
! 14200 Indiana 849-0512 ;

THE GARAGE DOOR STORE
5741 S. Harlem

Garage Doors
* Electric Openers 

Service - Parts - Springs 
Fencing - Gutters 

599-4131

Phone 488-9772
EDDIE L. ALLEN'S 
SERVICE GARAGE

Complete Auto Repairs 
Inside Parking Available 

Felton Nelson
Lincoln Fields Mechanics 

Complete Body Repair 
MEGEE BROS.

542 E. 75th St., Chicago, III. 60619

A. & D. NELLI TRUCKING
Black Dirt; Stone & Sand 
& Garage Removal & Fill.

Low Prices.
Call After 5:00

Phone: 637-9134

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

$

ELECTRICAL REPAIR
Outlets - Circuit Breakers

Rewire s Fuses 
265-1889

MARRING CEMENT
DRIVE WAYS 

BSMT. FLOORS, PAROS, 
RES. WORK 
628-8044

LAKE SHORE DRAINAGE
Catch — Basins 

Cleaned, Rodded & Repaired
Bathtubs & Sinks
Call 889-8873

1012 N. Dearborn

CARPENTRY AND 
REMODELING 

FREE ESTIMATES 
WORK GUARANTEED 

Ask for Dave — 460-3944

BRICK WORK & BRICK REPAIR 
FIREPLACES, GLASS BLOCK 

WINDOWS, STONEWORK, 
TUCKPOINTING.' 
Free Estimates. 

No job too small.
423-6567

R. J. ALUMINUM CONSTR.
Aluminum Siding & Trim, Gutters, 

Soffit, Fascia and Roofing.
Deal Direct - No Middle Man. 
Guaranteed & Fully Insured.

Call Rick Now! 748-7305

CHRIS CONSTRUCTION
All kinds of remodeling:. kitchens, 
bedrooms, rec. rms. Porches - New 
& repaired. Room additions. Alum, 
sidng,, soffts. Free estimate. Good 

. job. Very.reasonable, prices. w
3 yrs. guar Call 588-7650 

or After 6 PM 456-7793 

j ' MARTIN BYRNE PLASTERINC 
CLEAN WORK

Satisfaction Guaranteed.
Free Estimates. Fully Insured.

283-6182 or 283-6346

"REFRIGERATION REPAIR
FOR THE BUDGET CONSCIOUS. 

Guaranteed Work - Same Day 
Service and a Great-Price.

Call:
AIRES REFRIGERATION 

327-3995

CARPET CLEANING SPECIAL 
One room and hall S39.95. 

Two rooms $59 95. 
Safe deep cleaning.

No extras or add on charges. 
Work guaranteed.

Karpet Kleening Kings. 
233-4266

MARTIN SCHLIEP 
TUCKPOINTING

Over 35 years experience.
Caulking — Building Cleaning 
Chimney & Masonry Repairs 

Glass Block Windows 
Free Estimate - Insured 

Call 589-1946

COMPLETE RENOVATIONS 1
CARPENTRY & DRYWALL

INT./EXT. PAINTING 
Insured. W /References.

B & T CONSTRUCTION Co.
271-8634

R.A.D. LANDSCAPING 
& LAWN MAINTENANCE

Power raking, fertilizing and 
weed control - Rototillmg, 

evergreens and sodding. 
Commercial - Industrial 

Residential 
767-4360

ELITE LANDSCAPING 
Residential - Commercial 

Complete lawn maintenance 
Sod & Decorative Stone 

Troybilt Rotofrilling 
Free Estimates 

599-4722

THE DECORATORS
A Custom Service Offering 

Floor Refinishing - Wall Repa rs 
Painting and Decorating.

.For Help or Information 
Call RICK 530-5682

ALL-RIGHT SIDING CO.
Quality Material. Licensed and In
sured. Aluminum Siding, Soffit, 
Trim, Gutters, Fascia, Roofing.

(Guaranteed Work)
Call 530-7205

> COMPLETE REFRIGERATION 
• AIR COND. SERVICE

(CENTRAL & WINDOW) 
Fast, Dependable, Low Cost 
Sales - Service - Installation

Call 764-3206
SHAAN REFRIGERATION

B.B. & B. SECURITY
LOCKSMITH & COMMERCIAL ! 

ALARM SYSTEMS
819 S. Oak Park Ave., Oak Park . į

383-5656

NEAT_& TRIM LAWN MA1NTE- | 
NANCE. Residential & Commercial 1 
Mowing, Fertilizing, Weed Con- | 
trol, Hedge Trimming, Thatch

& Leaf Removal.
NO JOB TOO SMALL 

Call For Free Estimate 
925-3532 '

- — _l ■ w/'

REFINISHING, 
STAINING & VARNISHING, 

STRIPING
OLD FURNITURE REPAIR

735-0194

CARPENTRY 
PAINTING — REMODELING — 

TILE and CERAMIC 
Free Est.. and Design. 

973-1171973-1171 |
General Home Improvement

KITCHEN MAGICIAN
Recover Your Old Cabinets 

and Corian.
Counter Tops & Vanities 
Custom Cabinets & Bars 

Free Estimates.
627-8108 Lombard

LEN MALATIA

j mi iibi.l ijiiHB ii ■ ■ i—•frrmnirTUM- ■ ~r~

BARBERA DECORATING
PAINTING

INTERIOR & EXTERIOR 
WALLPAPER 

20 Years Experience
Sam Barbera 453-0432

DRY WALL — HANGING 
& TAPING. Also SUSPEND- 

ED CEILINGS 
Harry.— 267-5620 
Mark — 736-7234

Reasonable 
897-7726 

REMODEL ANY 
897-7726 

basement 
897-7726 
WATER 
897-7726

BASEMENTS Dug — 
rates — Fast service. 
REPAIR OR 
FIRE DAMAGE.
FIX YOUR LEAKING 
before the Spring rain. 
INCREASE YOUR 
pressure. Guaranteed.

ČARPETS: LAYING & SELLING 
Commercial - Residential 

Good carpet for less price. 
Nobody can beat us.

20 yrs. exper. Free estimates. 
Call 588-7690

or after 6 p.m. call 465-7798

HOME IMPROVEMENTS
Electrical, carpentry, ceramic tile, 
concrete, fireplaces, brick work, 

painting, room additions.
Free estimates.

Phone Rob, 672-4203

PAR ELECTRIC, INC.
Licensed - Bonded - Insured
Commercial — Residential

481-5274

— - >■ r ■ -— inrr 

COMPLETE HOME REPAIRS 
REMODELING

Kitchen and Bath.
Plumbing & Electrical.

Rcuiing, Painting & Siding.
Jerry’s Heme Care Serv. Inc.

968-5898

AKPĘNTRY SERV1C 
Remodeling, repair, new 

const. Free estimates.
Call JOHN SUTTON 

599-8195

CEMENT WORK
PATIOS-DRIVEWAYS-GARAGES 

Floor Steps - Walks Replacements 
598-4488

Rich Buss Wishes All 
a Happy Easter

H. J. A. BARTOSIK 
General Contractor

Alum. Siding, Soffit, Fascia.
All Alum. Work - Gutters.
Tuck Pointing - Carpentry

Room Additions 777-9834 5
* Mowimy Pcpolsku 384-0:87 j

Professional Carpet Cleaning
Upholstery Cleaning

ESTIMATES FREE
24 HR. SERVICE

745-7757

BURNS PLUMBING
Sales & Service 

Remodeling New & Old 
Electric Power Rodding 

Free Est. 50 Yrs. Experience' 
Licensed-Bonded-Insured

423-4791

SA 1-5598
RELIABLE PLUMBING CO

Plumbing & Heating 
2232 E. 75th Street 

Frank Mokry 
BA 1-5965-66

V&J SEWERAGE
Rod Main Line, Sink Line and 

Clean Catch Basin $32-00
Free Estimate—Lie. & Bonded

Call 243-7263

LINOLEUM
Enjoy No-Wax Vinyl Floors! GAF: | 
Armstrong; Solarian; Congoleum. | 
Visit Our New Display Room or I 
We’ll Show Samples in Your Home. S 
All Work Guaranteed. Free Estim. | 
Immediate Installation Available. f

A-ABLE Flooring Installation į 
2826 W. 55th St. 776 2969 r

__11M_1±I_L IIIIMIII Mil......... 1 Ml II Ul~l~iri II ITO ~r "rare / .

■ ----- --------- - . ----- — >

I

AA-1 PAINTING
Interior & Exterior. Reasonable I
Rates. Quality Work & Materials. |

Free Estimates. f
Ritchie 964-3126 |

FOR ALL YOUR
PAINTING NEEDS

AT REASONABLE PRICES 
Call MICK: 279-1196 

Quality work. Exc. references.
Free estimates.

STEVE SIANO
Blacktop Paving & Seal Costing 

Residential & Commercial
Free Estimates

. 532-5409

PAUL & SONS
DECORATING

• Interior • Exterior • Garages
• Porches • Wall Papering

• Stuccoing
Paint Spraying of Large Areas

FREE ESTIMATE
Call 791-1417

After 5 — 842-6237

ALL TYPES, FLOOR & 
WALL TILE, SHEET VINYL 

COUNTER TOPS 
INSURED

Bill Parrish — 986-8268

THE STRIP JOINT
If it's wood, it's worth saving!
Professional hand stripping 

and refinishing.
Phone 481-6419

GET INSTANT CASH
For GOLD

• Rings • Chains • Coins
• Bracelets • Watches • An
tique Jewelry • Diamonds

WE BUY DIAMONDS 
FOR CASH!

‘ Call Mr. Grab
795-7313

Hjtffliį lemi — Pardavimui 
KCAL ESTATS FCR SALfi

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezidentas
* - ■ $

Chicago, HI. Tel. 847-77472212 W. Cemiak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS
* MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERHCE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
3*0 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.fi
; MŪRINIS — 2 po 6 
?rhi vienetai. Didelis 
|quette Parko centre.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.’ 
?50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
\t69,000. ‘

Atskirai šildo- 
ga ražas. Mar- 
575,000.

Notary Public
Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

} REAi’Y seoup y

Well help you make the right move.

PIRKTI AR PARDUOTI,
J momoti ar apdrausti savo nuo- 
Į savybę Chicagoje ar bet kur 

Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į musu įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime-kompiuterį.

/irs 500-tai namu pasirinkimais

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Puiaski Road 

Tek 767-0600

OAK PARKE i
; Parduodamas Angliško stucco bun- B 
galow ant ilgo sklypo. 4 miegamie- B 
ji. Originalus ir labai geras apkali- j . 
mas ir' visas medis. Vitražo langai. | j 

švino plokštėmis apkalti 
bei aplieti baldai.

TIKRA BRANGENYBĖ!
Kaina $89.000 

Prašoma skambinti Mrs. Conboy 
angliškai

Tel. 383-8300

EVANSTON — HOUSE FOR SALE 
1736 Keeney St.', 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, baths, living
dining ’ room. 2 woodburning fire
places. Family room. Oak floors; 
Many closets. Attached garage. Full 
basement & rec. room. $98,500.

Call agent — 328-0535

FLEA MARKET
SPACE AVAILABLE

DATES APRIL 4, 5, 11, 12 
8:30 A.M. — 4:00 P.M.

WALTER LUTHER H.S.
9 & Chicago

For Info. Call 237-9639
Bonus

Bring this ad for a Free Admission 
with 1 Paid 50c. Admission

Melrose Park

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave. 
(312) 776-8700

BRUNOS
Tuckpointing • Caulking
• Concrete Restoration*

• Waterproofing
free estimates

799.0097

6 — Naujienos, Chicago, HL,

Kamel, 2am* — Fardavlm^ 
REAL E5TAT1 FOR 5AL3

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
I 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
i Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
; Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

- -I, | ------ 1 mi mi i-r iwi-r-r—":

GENERAL REMODELING 
s Alumin, langai, durys, medžio j 
apmušimai. * Staliaus darbai, ce- | 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7132 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybės 
pardavimas ir Taisymas 
2646 Welt 59th Street 
T«i. REeubllc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NcDAS, 4C59 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

J IMCU5
NoUry Public

INCOME TAX SERVICE
4159 S. Mtplwcod. Tai. 2^-7453 
Taip oaf daromi vertimai, giminiu 
Iskviotknai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

p. 21 po ( i s, Agent > 
3108/1 95th Si 
Ev<arg. Perk, 111. | 
60642. - 424-«454 1

--------------------------------------------------------- ---------K
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tof 

arba pagal susitarimu.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPRNAS

Darbo vilandos: nuo 9 vaL ryta 
Iki 6 vaL rak. šeštadieni nuo 

9 vii. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu 

776-61S2 arba 776-5161
2649 Wett 63rd Street 

Chicago, UI. 60629

Sat.-Monday, April 11-13, 1981




